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  رد صالحيتها

  
   انتخابات مجلس شوراي اسالمي دعوت کرد   مجمع روحانيون مبارز مردم را به شرکت در 

  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20شنبه  دو
 مجلس شوراي اسالمي مردم را   انتخابات هفتمين دوره مجمع روحانيون مبارز، با صدور بيانيه اي درباره

  .  به شرکت در انتخابات هفتم مجلس دعوت کرد 
  :به گزارش خبرگزاري  مهر ، متن اين بيانيه به اين شرح است

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   و يخشونه و ال يخشون احدا االاهللا الذين يبلغون رساالت اهللا

  ملت بزرگوار ايران
 ها عليه نظام  ترين توطئه در بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي شاهد يكي از پيچيده 

اي آه اگر  توطئه . ساالري هستيم هاي مردم   آردن پايه  مقدس جمهوري اسالمي در جهت سست
شود و ملت  اي غيرقابل جبران آن، دامنگير ملت، آشور و انقالب ميه خنثي نشود، تبعات سوء و زيان 

  .المللي مواجه خواهد ساخت هاي عظيمي چه در مسائل داخلي و چه در ابعاد بين ايران را با چالش
داند آه موضوع را اجماال به اطالع  مجمع روحانيون مبارز با درك حساسيت شرايط، خود را متعهد مي

  .مردم برساند
 و پنج سال پيش آه رهبر آبير انقالب اسالمي، حضرت امام خميني، سالم اهللا عليه، براي بيست

را با تاآيد بر اينكه نه يك آلمه آم و نه يك آلمه ) جمهوري اسالمي ( تعيين نوع حكومت ايران عنوان 
 گرفت، آينده  درصد مردم قرار98زياد باشد، پيشنهاد فرمودند و مورد پذيرش اآثريت قاطع يعني بيش از 

اي  سپس در مرحله . اي روشن از حكومتي متكي بر آراي مردم فراروي چشم ملت ايران گشوده شد 
 ويژه  هاي مردمي به ديگر و در تدوين قانون اساسي ساز و آار جمهوريت نظام با طرح تشكيل نهاد

ه استبداد را ها سال حكومت سيا مجلس شوراي اسالمي تامين شد و ملت ايران آه طعم تلخ ده 
چشيده بودند و در سايه تفضل پرورد گار و همت و وحدت مردم و رهبري داهيانه امام شاهد پيروزي، 

 بهمن در آغوش آشيده بود، هرگاه موضوع انتخابات به ميان آمد با 22اهللا  آزادي و استقالل را در يوم
 بازگشت استبداد است، با تمام توان به عنايت به اينكه حضور در انتخابات تنها و بهترين راه جلوگيري از

ميدان آمد و در طول ربع قرن بيست و چهار بار حضور چشمگير خود را آه مايه قوت قلب دوستان و 
نوميدي دشمنان بود به منصه ظهور رساند و هرگاه آه خطر را بيشتر احساس آرد، بيشتر حضور يافت 

اي انحصارگر  اما متاسفانه عده . د از آن مشاهده آردند و سالهاي بع76و اوج آنرا همگان در دوم خرداد 
تابند، با  هاي مختلف را در جامعه برنمي  با برداشتهايي متحجرانه از دين آه آراء مردم و حضور اند يشه

طرحهاي از پيش تعيين شده سعي نمودند حضور مردم را در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي 
هاي خود را براي ناآارآمد جلوه   آه در سالهاي اخير همه ترفندها و تالشاسالمي آمرنگ آنند، اينان

 جامعه به آار بستند به اهداف خود نرسيده و  دادن حرآت اصالحي مردم و ايجاد يأس و نوميدي در بدنه
از اين . و تداوم اصالحات يافتند) س(  هاي مترقي امام خميني  اآثريت مردم را همچنان طرفدار انديشه

و به روشي غيرمنطقي و ناعادالنه روي آوردند و با اتخاذ سياست قلع و قمع، بسياري از نامزدهاي ر
مورد عالقه مردم را رد صالحيت نموده و آنان را به داليل واهي و غير مستند و عمدتا به خاطر نوع تفكر و 

ها از اين اقدام روشن  دف آنه. ديدگاه آنان از انتخاب شدن و مردم را از حق انتخاب آردن محروم نمودند
خواهند تا نامزدهاي يك تفكر خاص به راحتي پيروز شده  ها ميدان انتخاباتي را بدون رقيب مي آن. است

ها و گفتارهاي خود نقش آراي  ها آه بارها و بارها در مصاحبه آن. و عنوان نمايندگي ملت را يدك بكشند
اند،  مردم را تنها به عنوان زينت نظام قلمداد آردهمردم را در حكومت ديني آمرنگ دانسته و راي 

هاي  پيداست آه دل خوشي از حضور پرشور مردم نداشته و به چيزي جز به دست آوردن آرسي
انگيزگي و دلسردي  انديشند ولو به قيمت يأس و نااميدي و بي مجلس از هر طريق و به هر قيمت نمي

 ملت در اختيار  ت آه در غياب حضور اآثريت مردم، خانهاآثريت جامعه، در اين صورت بسيار روشن اس
مردود شناخته شده ) س(تفكري آه بارها از سوي حضرت امام خميني . تفكري خاص قرار خواهد گرفت

  .و صاحبان آن مورد عتاب ايشان قرار گرفته بودند
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  ملت رشيد ايران
ر مردم از صحنه و تشكيل مجلس از دو سال پيش آه آثار و عاليم اين طرح خطرناك يعني حذف حضو

ابتدا دولت .  هاي قانوني را براي جلوگيري از آن پيمودند فرمايشي آشكار شد، دلسوزان نظام تمام راه
محترم اليحه اصالح قانون انتخابات را به مجلس تقديم آرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي 

  .بست شوراي محترم نگهبان متوقف شد متأسفانه در بن 
هاي سياسي،  ها، علماي اعالم، گروه ها، مذاآرات، هشدارها و تذآرات توسط شخصيت همزمان رايزني

نمايندگان مجلس، دانشگاهيان، نويسندگان و برخي تدوين آنندگان قانون اساسي صورت گرفت، اما 
هاي  يأت انتخابات نزديك شديم آه در آمال ناباوري متوجه شديم ه آم به آستانه آم. سودي نبخشيد

 نفر از نامزدهاي مجلس هفتم را رد صالحيت آردند آه جمع آثيري 3000نظارت شوراي نگهبان بيش از 
 نفر از آنان از 340هاي صالح و معروف به تقوي و تعهد و حسن شهرت بودند و حداقل  از آنان انسان

آميز با اعتراض  ن اقدام بدعتاي. هاي معظم شهدا و تعدادي ديگر از جانبازان و ايثارگران بودند خانواده
 هاي وزارت آشور و استانداران به عنوان   مقننه مواجه گرديد، پيگيري  مجريه و قوه  قوه شديد مجموعه

. نتيجه ماند ها بي مجريان انتخابات و نيز اعتراض نمايندگان مردم براي تجديد نظر در امر ردصالحيت
اج شيخ مهدي آروبي آه عالوه بر مسووليت حضرات حجج االسالم حاج سيد محمد خاتمي و ح

و از ) ره(جمهوري و رياست مجلس شوراي اسالمي دو تن از ياران نزديك امام خميني  رياست
اند، و اين شيوه رد صالحيت را براي انقالب و  بنيانگذاران مجمع روحانيون مبارز با تاييد حضرت امام بوده

ديدند، هيچ راهي را آه امكان اصالح  آننده مي ار مضر و نگرانراه انقالب و راه امام و آينده آشور بسي
امور را داشت، ناپيموده نگذاشتند و در اين راه و براي دفاع از حق يكايك رد صالحيت شدگان از هيج 

آوششي حتي صرف آبروي خويش دريغ نكردند و با مكاتبات و تشكيل جلسات متعدد در حضور مقام 
 حقايقي را آه الزم بود به صورت صريح مطرح شود، مطرح نمودند،  ان همهمعظم رهبري و شوراي نگهب

تا آن آه با رهنمودهاي راهگشاي رهبري انقالب اسالمي بيش از يك هزار نفر از رد صالحيت شدگان 
زيرا هنوز بيش از دو . مورد تأييد قرار گرفتند ولي اين اقدام هم تأثير چنداني در تغيير روند قضايا نداشت

  .اند ار نفر عمدتا بدون داليل مستند رد صالحيت شدههز
مجلس شوراي اسالمي نيز در حرآتي قانوني بر مبناي رهنمودهاي مقام معظم رهبري آه بر عرفي 

ها و استصحاب صالحيت آساني آه حداقل يك بار مورد تأييد شوراي نگهبان قرار  بودن احراز صالحيت
لس به تصويب رساندند آه متأسفانه آن طرح هم وتو شد، در اند، طرحي سه فوريتي را در مج گرفته

اي پيشنهادي را  جمهور و رييس مجلس شوراي اسالمي مشترآا طي نامه نهايت در اقدامي ديگر رييس
براي حل مشكل با محوريت وزارت اطالعات به خدمت رهبري تقديم داشتند آه مورد موافقت قرار گرفت 

  .بان دستور فرمودند آه نظر آقايان تأمين شودو معظم له به دبير شوراي نگه
وزير محترم اطالعات ليست اسامي آساني آه صالحيت آنان محرز بود به شوراي نگهبان ارايه آرد، 

توان به ميزان  ها مخالفت شد و از همين جا مي ولي متأسفانه با تعداد اندآي موافقت و با اآثريت آن
  .قيه پي بردادعاي آقايان در التزام به واليت ف

هاي وارسته، متدين،   شدگان انسان مجمع روحانيون مبارز با اعتقاد بر اين آه بسياري از رد صالحيت
اند و تنها به دليل انتقادهايي آه از برخي  گزار و معروف به سالمت نفس و صدق و راستي خدمت
اند،  مجلس هفتم محكوم شدهها و عملكردها در آشور داشتند، به محروميت از نامزدي انتخابات  جريان

دارد ذآر اسامي آنان در آنار آساني آه به دليل مفاسدي همچون آالهبرداري و رباخواري  اعالم مي
ها در   آشي ها و حق اند، ظلم آشكار به افراد صالح و متعهد و آبرومند است و اين ستم مردود شده

س ايران نيز خاطره خدمات صادقانه و شنا پيشگاه عدل الهي فراموش نخواهد شد؛ چنانكه مردم حق
  .مظلوميت آنان را هرگز فراموش نخواهند آرد

  
  ملت شريف ايران

اند از   شما آه نمايندگان افكار مختلف در جامعه بوده اينك آه تعداد قابل توجهي از نمايندگان مورد عالقه
ها وجود ندارد، در عين حال با  اند و امكان شرآت گسترده در برخي از حوزه  انتخابات حذف شده گردونه

  آه همواره مردم را به تعيين سرنوشت خود فراخوانده) ره( حضرت امام خميني  توجه به وصيت جاودانه
ناپذير است،  اند و با توجه به اين آه حرآت اصالحات غير قابل توقف بوده و امري پويا و اجتناب 

  : آنيم درخواست مي 
اند با حضور فراگير خود بار ديگر عشق   طلب باقي مانده از نمايندگان اصالحهايي آه تعدادي   در حوزه-1

و ارادت خود را به امام و انقالب و آشور ابراز نموده و با انتخاب آنان عزم خود را بر تداوم اصالحات اعالم 
، نماييد و آساني را آه از طريق آودتاي غيرنظامي درصدد تشكيل مجلس فرمايشي و يكدست هستند

  .ناآام بگذاريد 
 طلب مورد تأييد قرار نگرفته و فرد خاصي  هاي شاخص اصالح هايي آه هيچ يك از چهره   ر حوزه -2

طلبي در ميان نامزدها نباشد، حداقل با انتخاب يكي از نامزدهاي مستقل از  وابسته به حرآت اصالح 
ري آنيد و از اين طريق دين خود را به خون  ملت جلوگي راهيابي نامزد مورد تأييد گروه اقتدارگرا به خانه

  .اي را آه در حال تكوين است، خنثي نماييد شهدا و روح بلند امام ادا آرده و توطئه
 نامزدهاي انتخاباتي متعاقبا به اطالع مردم عزيز خواهد  ها و تصميمات اين مجمع درباره ضمنا برنامه

يد غدير خم و شادباش سالگرد پيروزي انقالب در پايان با عرض تبريك به مناسبت عيد سع. رسيد
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 22 اهللا  آنيم با حضور پرشور در راهپيمايي يوم اسالمي از عموم ملت بزرگوار و فهيم ايران دعوت مي
  . شكوهمند انقالب اسالمي را زنده نگه دارند بهمن بار ديگر خاطره

  والسالم علي عباداهللا الصالحين
  

   استان قطعي شد  28 نامزد انتخاباتي در 5627 تائيد صالحيت -گهبان با اعالم نهايي از سوي شوراي ن
  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20شنبه  دو

سرانجام با اعالم نهايي ليست نامزدهاي تاييد صالحيت شده توسط شوراي نگهبان ، تعداد 
 5627 کرد به کانديداهايي که براي کرسي هاي مجلس هفتم شوراي اسالمي با يکديگر رقابت خواهند

  . نفر رسيد
تعداد کل نامزدهاي تاييد صالحيت شده نهايي ، به تفکيک هر استان و نيز " مهر"به گزارش خبرگزاري 

  :تهران بزرگ به شرح زير است
  

  300آذربايجان شرقي                
  129آذربايجان غربي                
  79اردبيل                           

  430                      اصفهان   
  35ايالم                             
  52بوشهر                          
  254تهران                           
  1251تهران بزرگ                  

  57چهار محال و بختياري        
  577خراسان                        

  277   خوزستان                   
  111زنجان                          

  59سمنان                          
  110سيستان و بلوچستان            

  373فارس                          
  64قزوين                          
  95قم                              
  51کردستان                      

  120                  کرمان       
   102کرمانشاه                      
  34کهکيلويه و بويراحمد        
   171گلستان                        
    149گيالن                          
  127لرستان                        

  205مازندران                     
  140مرکزي                       
   51هرمزگان                     

  142همدان                         
   82يزد                            

  
 توانند به پايگاه اطالع رساني  تمامي کاربران محترم براي مشاهده فهرست نهايي اين اسامي مي

ريق نشاني   مراجعه کرده و يا مستقيما از طwww.irisn.comشوراي نگهبان به آدرس  
http://www.irisn.com/akhbar/1382/13821120/13821120.pdf صفحه اي را 190  اين ليست 

 .مشاهده کنند
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  مي ادامه داردتالش جهاني براي پايان دادن به برنامه تسليحاتي جمهوري اسال: رئيس جمهوري آمريکا
  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20شنبه   دو-راديو فردا 

جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، روز گذشته در يک مصاحبه تلويزيوني در پاسخ به اين پرسش که چرا 
به حكومت هاي مستبد آه همچنان خطري از نظر دولت آمريکا به شمار مي آيند، مانند کره شمالي و 

کره : وي افزود. هر موقعيتي پاسخ متناسب با آن موقعيت را مي طلبد: ظامي نشد، گفتايران، حمله ن
شمالي گام هاي ديپلماتيک آغازين برداشته شده است، در پيوند با عراق، ديپلماسي به بن بست 

شکي نيست که جمهوري اسالمي ايران يک خطر است و اکنون جامعه بين : آقاي بوش گفت. رسيد
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 تالش براي متقاعد کردن حكومت ايران است که از برنامه تسليحات هسته اي دست المللي در حال
داده هاي اطالعاتي در باره عراق به ما نشان مي دهد که صدام حسين خطر : جرج بوش گفت. بردارد

 .بالقوه اي بود که مي توانست هر آن به فعل تبديل شود و ما نمي توانيم منتظر فعال شدن خطر بمانيم
 

  ي از رويدادهاي مهم ايرانبرخ
  

  وليعهد انگليس وارد تهران شد  
  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20شنبه  دو

  .  پرنس چارلز وليعهد انگليس يکشنبه شب وارد تهران شد
به گزارش خبرگزاري مهر، پرنس چارلز فيليپ ارتور مونتباتن ويندسور وليعهد بريتانيا که براي يک ديدار 

هران شد امروز صبح با سيد محمد خاتمي رييس جمهور ديدار و سپس براي بازديد  از يک روزه وارد ت
  .شهر زلزله زده بم به استان کرمان سفر خواهد کرد 

وليعهد انگليس پيش از سفر به تهران با نظاميان انگليسي مستقر در بصره واقع در جنوب عراق نيز 
شش ساعت به درازا کشيد با مقامات محلي اداره پرنس چارلز در ديدارازبصره که حدود . ديدن کرد

 .موقت عراق نيز گفتگو کرد
 

  ديدار وليعهد بريتانيا با رييس جمهور ايران
  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20دو شنبه  -سايت بي بي سي 

 و شاهزاده چارلز، وليعهد بريتانيا که يکشنبه شب به طور غيرمنتظره برای ديدار از شهر زلزله زده بم
ديدار با برخی مقام های جمهوری اسالمی وارد ايران شد، روز دوشنبه نهم فوريه با محمد خاتمی 

  .رييس جمهور ايران ديدار کرد
شاهزاده چارلز پس از ديداری چند ساعته از شهر بصره در عراق که نيروهای بريتانيايی کنترل آن را در 

  .مان با ورود وی به فرودگاه مهرآباد تهران منتشر شددست دارند به ايران سفر کرد و خبر اين سفر همز
وی روز دو شنبه بالفاصله پس از ديدار و گفتگو با محمد خاتمی، راهی شهر بم شد تا از اين شهر که 

  . هزار تن کشته شدند ديدن کند43 روز قبل زلزله آن را ويران کرد و طی آن 45بيش از 
 بريتانيا را هم برعهده دارد و گفته شده سفر وی به ايران وليعهد بريتانيا رياست عاليه صليب سرخ

  .عمدتا اهداف بشر دوستانه دارد
  .شاهزاده چارلز در شهر بم با بازماندگان زلزله ديدار و با تعدادی از آنها گفتگو کرد

را  درصد آن از بين رفته نيز ديدار کرد و پس از چند ساعت اين شهر 80وی از ارگ تاريخی بم که حدود 
  .ترک کرد

اما ناظران اين سفر را که نخستين سفر يکی از اعضای خانواده سلطنتی بريتانيا به ايران از پيش از 
 محسوب می شود، دارای آثار سياسی و گامی مهم در راستای 1979پيروزی انقالب اسالمی در سال 

  .بهبود روابط سياسی و ديپلماتيک دو کشور ارزيابی کرده اند
 همزمانی اين سفر با بحران سياسی که در داخل ايران بر سر انتخابات مجلس پيش آمده در عين حال،

. و مقام های جمهوری اسالمی را مقابل يکديگر قرار داده باعث شگفتی محافل سياسی شده است
چيز ديگری که بر اهميت اين سفر از نگاه ناظران مسايل بين المللی افزوده، انتخاب زمان آن در ميانه 

 سال قبل به سرنگونی حکومت سلطنتی و 25شن های سالگرد پيروزی انقالب اسالمی است که ج
  .برقراری جمهوری اسالمی انجاميد

برخی ناظران می گويند اکنون که جمهوری اسالمی با بحرانی در زمينه انتخابات روبرو است و در تالش 
اده بريتانيا از ايران می تواند به عنوان است تا مردم را به پای صندوق های رای بياورد، ديدار شاهز
  .نوعی حمايت از حاکمان جمهوری اسالمی محسوب شود

شاهزاده چارلز عمدتا يا به کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع بريتانيا سفر می کند يا از 
پيش کشورهای متحد بريتانيا ديدار می کند، به همين خاطر سفر غير منتظره وی به ايران که دو سال 

خوانده شد، " محور شرارت"عضو ) نزديکترين متحد بريتانيا(توسط جرج بوش رييس جمهور آمريکا 
  .موجبات شگفتی بسياری از محافل سياسی بين المللی را فراهم کرده است

ايران و بريتانيا در سال های اخير با وجود پاره ای مسايل که موقتا به تيرگی روابط آنها انجاميده، در 
  .بوده اند تا سطح روابط خود را توسعه دهندتالش 

بايد به جهان و سياست از : "ايرنا گزارش داده که محمد خاتمی در ديدار با شاهزاده چارلز گفته است
منظر معنويت واخالق نگريست تا بشر را ازخسارتهاى فراوانی که به خصوص در قرن گذشته نظير 

  ."ديم ، نجات دادجنگهاى جهانی و کشتار و بی عدالتی شاهدبو
جهانی که در آن روابط براساس زور و خشونت شکل بگيرد، جهانی : آقای خاتمی همچنين گفته است

  .است که در آن جنگ و تروريسم رواج خواهد يافت
شخصيت علمی و نگاه فلسفی رييس جمهورى "به گزارش ايرنا، وليعهد بريتانيا هم در اين ديدار 

  .را تحسين کرده است" ئل جهاناسالمی ايران در تبيين مسا
وی با اشاره به اينکه همواره خطر سوء تفاهم ميان اسالم و غرب وجود داشته، خواستار تشکيل 

  .مجمعی از مشاوران برای يافتن نقاط مشترک براى گفت گو شده است

www.iran-archive.com 



 بحث قرار از قرار معلوم، تنها نکته سياسی که در ديدار وليعهد بريتانيا و رييس جمهوری ايران مورد
  .گرفته، همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی بوده است

ايران پايبند به تعهدات بيانيه تهران است و از دوستان اروپايی خود نيز می "آقای خاتمی تاکيد کرده که 
 و شاهزاده چارلز هم امضاء پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش." خواهد به اين بيانيه متعهد باشند

  .سالح های اتمی توسط ايران را خرسند کننده توصيف کرده است
استقرار ثبات : "البته آقای خاتمی در اين ديدار روش برخورد با عراق را نيز نادرست خوانده و گفته است

در عراق تنها با برگزارى انتخابات زير نظر سازمان ملل متحد و انتقال سريع قدرت از نيروهاى اشغالگر به 
  ."و کمک به بازسازى و پيشرفت اين کشور، فراهم می شودمردم 

سفر شاهزاده چارلز در مطبوعات روز دوشنبه بريتانيا بازتاب گسترده ای داشت و روزنامه های اين 
کشور در گزارش ها و تحليل های خود به بررسی داليل انجام اين سفر، نتايج آن و بازتاب های داخلی 

  .آن پرداخته اند
 .يتانيا از چهره های عالقمند به گفتگوی ميان مذاهب استوليعهد بر

 
   بهمن20دوشنبه : ايران در يک نگاه

  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20 دو شنبه -سايت بي بي سي 
  روابط ايران و مصر

احمد ماهر، وزير امور خارجه مصر امروز اعالم کرد روند ازسرگيرى روابط ايران و مصر در جهت درست 
  . رودپيش می

ايرنا گزارش داد که آقای ماهر در گفت و گويی با شبکه تلويزيونی العالم افزوده است برخی اقدامات 
  . هنوز باقی مانده است که بايد براى رسيدن به مرحله مبادله سفراى دو کشور انجام شود

  .وی اين سخنان را پس از ديدار با محمد حسين عادلی، معاون وزير امور خارجه ايران اظهار داشت
آقای عادلی برای تسليم دعوت رسمی از حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر برای سفر به ايران و 

  . به مصر سفر کرده است8شرکت در اجالس سران کشورهای گروه اقتصادی 
قای مبارک به تهران سفر نخواهد کرد و رياست هيئت مصری را احمد ماهر، اما به نظر می رسد که آ

  .وزير امور خارجه اين کشور بر عهده خواهد داشت
  ديدار وليعهد بريتانيا با خاتمی

شاهزاده چارلز، وليعهد بريتانيا که شب گذشته وارد ايران شد، امروز پس از ديدار با محمد خاتمی، 
  .ن زلزله زده بم در جنوب اين کشور شدرييس جمهوری عازم شهرستا

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، محمد خاتمی در اين ديدار گفت دموکراسي نياز همه کشورها 
و جامعه جهانی است و البته دموکراسی در هر کشور کافی نيست، بلکه بايد جهان دموکراتيک پديد 

  .ابر برخوردار باشندآيد و ملت ها به عنوان واحدهاى اين جهان از حق بر
براساس اين گزارش، وليعهد بريتانيا نيز در اين ديدار، ديدگاه هاى جمهورى اسالمی ايران در توسعه 

دمکراسی و نيز امضاء پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را خرسند کننده 
  .توصيف کرده است

 بريتانيا و چند تن از مقامات اين کشور راهی بم شد و وی پس از اين ديدار، به همراه رييس صليب سرخ
  .از مناطق زلزله زده اين شهرستان و نواحی اطراف آن ديدار کرد

   بهمن22پيش بينی آيت اهللا خامنه ای درباره راهپيمايی 
 بهمن را يکی از بزرگ ترين مظاهر ٢٢آيت اهللا علی خامنه اى، رهبر جمهوری اسالمی راهپيمايی 

 بهمن امسال حضور بسيار قوى و پرشور و ٢٢م در صحنه دانست و افزود مردم در راهپيمايی حضور مرد
  . نمايان ترى خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی امروز در پايان درس خارج فقه، با اشاره به آنچه که آن را 
  دم در راهپيمايی هاى  سال گذشته درباره حضور مر٢۵تبليغات رسانه هاى بيگانه در طول 

  . بهمن خواند، افزود اين تبليغات نشان دهنده اهميت باالى حضور مردم در اين راهپيمايی است22
آقای خامنه ای برگزارى راهپيمايی در هر سال با چنين ابعاد به گفته وی عظيم و درعين حال با جنبه 

يگانگان بر ضد مظاهر مردم ساالرى هاى سياسی را کم سابقه دانست و گفت امسال هم که تبليغات ب
  در کشور بيش از گذشته است و انگيزه فراوانی از جانب آنها براى کمرنگ کردن مظاهر 

  .مردم ساالرى وجود دارد، ملت ايران با حضور گسترده خود، دشمنان را بار ديگر مايوس خواهند کرد
  شرايط زمان و برخورد با برخی جريان ها

  در شرايط کنونی به دليل:ن اطالعات سپاه پاسداران منطقه تهران گفت داوود پوراحمد، معاو
  .محدوديت هاى ايجاد شده در کشور، شرايط براى برخورد با برخی جريان ها مناسب نيست

اگر :"به گزارش ايرنا، وی با مقايسه وضعيت کنونی با دوران رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر گفت 
  ." ميليون راى مردم می ايستاديم١١ به او اعتراض می کرديم، بايد در مقابلما به دليل شرايط آن زمان

برخی ازاصالح طلبان نيز درصدد هستند که درصورتی که محرومان و مستضعفان :" آقای پوراحمد افزود
  ."دراين دوره به مجلس راه يابند، به برخی ازکشورهاى خارجی بخزند

  بازداشت يک دانشجو
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 علوم اجتماعی دانشگاه  ن ايران به نقل از انجمن اسالمی دانشجويان دانشكدهخبرگزاری دانشجويا
تهران گزارش داد پگاه حمزه يی، يكی از دانشجويان اين دانشگاه پس از اتمام تجمع يکشنبه در 

  .دانشگاه تهران، بازداشت شده است
 يی، از  پگاه حمزهبراساس اين گزارش، پس از پيگيری های حراست دانشگاه تهران مشخص شده آه 

  .سوی نيروی انتظامی بازداشت و تحويل دادگاه شده است
در اطالعيه انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن تاکيد بر اين 

 گونه فعاليت سياسی يا اجتماعی نيز  موضوع که اين دانشجو در هيچ تشكلی عضويت نداشته و هيچ
  . آزادی وی هر چه سريع تر فراهم شود يدواری شده است آه زمينهنداشته، اظهار ام

  حجاب و دمکراسی
آيت اهللا عبدالنبی نمازی، دادستان کل کشور خطاب به طلبه هاى حوزه علميه قم گفت شرايط در 
جهان اسالم امروز به گونه اى است که آنها بايد خود را برای يک آينده مجهول و فوق العاده پيچيده 

  . سازندآماده
وى افزود کسانی که شعار حقوق بشر و دموکراسی را با انواع نيرنگ ها سر می دهند، تحمل حجاب 

  .يک دختر دبيرستانی را ندارند
آقای نمازی گفت چطور حجاب يک دختر نوجوان، تشکيالت حکومتی يک کشور مدعی دموکراسی را به 

  .چالش می کشاند
ممنوعيت حجاب در مدارس دولتی است که با انتقاداتی در بين اشاره وی به تالش دولت فرانسه برای 

  .مسلمانان مواجه شده است
  ضرورت بازنگری در بانکداری اسالمی

ولی اهللا سيف، مدير عامل بانک ملی ايران گفت قانون بانکدارى بدون ربا نيازمند اصالح و بازنگری است 
  .معه باشدو بايد به شيوه ای تدوين شود که پاسخگوی نيازهای جا

به گفته وی، اين قانون از اين جهت که ربا را از سيستم اقتصادى و بانکدارى حذف می کند، حائز 
اهميت و واجد ارزش است، اما با تحميل نوعی بوروکراسی و ايجاد شرايط نامناسب دارای اشکاالتی 

  .نيز هست
موجب می شود که اقتصاد مديرعامل بانک ملی ايران اظهارداشت برخی محدوديت هاى اين قانون 

  .کشور نتواند در عرصه بين المللی رقابت کند و اين موضوع مغاير با توسعه اقتصادی است
  .بانکداری بدون ربا، در چهارچوب آنچه که بانکداری اسالمی خوانده شده اعمال می شود
 شود در حالی اما آقای سيف گفت اکنون اين قانون در قالب عقود اسالمی در کشور می بايست اجرا

که در عمل از عقود اسالمی موجود متناسب با نوع نيازها استفاده نمی شود و بسياری از عقدهايی 
  .که در قالب عقود اسالمی منعقد می شود
  ضرب االجل به سازمان های غيردولتی در بم

و ديگر علی شفيعی، فرماندار بم و رييس ستاد بازسازی اين شهرستان گفت سازمان هاى غيردولتی 
تشکل هاى بين المللی يک هفته فرصت دارند که برنامه های مشخص خود را برای بازسازی بم اعالم 

  .کنند
به گزارش ايرنا، وی امروز در نشست نمايندگان اين سازمان ها در بم افزود رواديد اين سازمان ها در 

  .صورت عدم ارايه برنامه براى بازسازى باطل خواهد شد
 ساعت به درخواست ها و برنامه هاى ارايه شده ۴٨زود دستگاه هاى دولتی نيز ظرف آقای شفيعی اف

  .از سوی اين سازمان ها پاسخ خواهند داد
 سازمان غيردولتی بين المللی آمادگی خود را براى مشارکت در بازسازى بم در زمينه ٣٠به گفته وی، 

ی، آب، برق، کشاورزی، اسکان موقت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خانه هاى بهداشت روستاي
  .و دايم اعالم کرده اند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  به کارشناسان سازمان ملل ثابت کرديم امکان برگزاري انتخابات عمومي درعراق وجود دارد 

  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20شنبه  دو
اسالمي عراق ديدار اعضاي شوراي حکومت انتقالي با هيات کارشناسي رئيس مجلس اعالي انقالب 

  . سازمان ملل متحد را مثبت و سازنده ارزيابي کرد
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره، سيد عبدالعزيزحکيم رئيس مجلس اعالي 

 با هيات کارشناسي انقالب اسالمي عراق و عضو برجسته شوراي حکومت انتقالي پس از ديدار
ما به : نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل دربغداد گفت" اخضر ابراهيمي" سازمان ملل متحد به رياست 

ارائه کرديم که امکان برگزاري انتخابات عمومي را " تحقيقات علمي" هيات کارشناسي سازمان ملل 
  .درعراق ثابت مي کند

دوکارشناس متخصص : اران با بيان اين مطلب افزودوي در يک کنفرانس مطبوعاتي در جمع خبرنگ
مسائل سياسي عراق با ارائه داليل زيادي ثابت کردند که امکان برگزاري انتخابات عمومي درعراق 

  .وجود دارد
رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ديدارچند ساعته اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق با 

  . را سازنده و موفقيت آميزتوصيف کرداخضر ابراهيمي وهيات کارشناسي
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اخضر ابراهيم اعالم کرد که سازمان ملل متحد تمايل دارد تا آنجايي که امکان دارد به مردم عراق و همه 
  .گروههاي داخلي عراق کمک کند تا  رنج و مشقتهايي را که سالها ازآن رنج مي برند، رهايي يابند

حاکميت و استقالل را به عراق بازگرداند و درعين حال سازمان ملل متحد تالش مي کند : وي گفت
  .درامر بازسازي عراق هم شرکت خواهد کرد

نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد پس از ديدار با اعضاي شواري حکومت انتقالي عراق درباره 
ي سفرهيات کارشناسي سازمان ملل به عراق با هدف جمع آور:  هدف از سفر خود به عراق گفت

اطالعات درباره امکان برگزاري انتخابات عمومي پيش از ارائه ديدگاههاي امکان برگزاري اين انتخابات به 
  .سازمان ملل صورت گرفته است 

يادآوري مي شود هفت تن از کارشناسان سازمان ملل متحد که ماموريت بررسي امکان برگزاري 
 روزگذشته با اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق انتخابات فوري و مستقيم را درعراق به عهده دارند،

  .ديدار و گفتگو کردند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن20: روزنامه های ايران
  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20 دو شنبه -سايت بي بي سي 

ی سالگرد انقالب منتشر روزنامه های دوشنبه تهران که پيش از چهار روز تعطيل مربوط به جشن ها
شده اند در صدر اخبار خود از سفر پرنس چارلز وليعهد بريتانيا به ايران خبر داده اند که برای نخستين بار 

 سال صورت می گيرد و در مقاالت و گزارش های خود از ادامه اصرار اصالح طلبان بر ٢٨پس از 
  .غيرعادالنه بودن انتخابات نوشته اند

ی از پرنس چارلز هنگام گفتگو با يک روحانی نوشته هدف اصلی سفر يک روزه  با چاپ عکسشرق
پرنس چارلز به ايران که در آستانه انتخابات مجلس انجام می شود، ابراز همدردی با زلزله زدگان بم 

  .است
 سالگی، مو سفيد کرده است در ۵۵ نوشته وليعهد بريتانيا که در شرقفرشاد محمودی در گزارش 

 ايران سفر می کند که نزديک به شش سال است به اياالت متحده سفر نکرده و در محافل حالی به
  .سياسی و خصوصی از سياست آمريکا در قبال صلح خاورميانه انتقاد می کند

 نظر داده که اگر پرنسس دايانا زنده بود به قاعده او می بايست به شرقمهران کرمی در سرمقاله 
 کرد و اينک در نبود دايانا، همسر سابقش پرنس چارلز به ايران آمده است شهر زلزله زده بم سفر می

تا پيام همدردی ملکه بريتانيا را به مصيبت ديدگان بم ابالغ کند اما سفر وليعهد انگليس به کشوری 
 سال پيش از ايران برچيد، پيام مهم تری را در روابط تهران و ٢۵انقالبی که بقايای سلطنت را درست 

  . در برداردلندن
 ديدار پرنس چارلز از ايران سمبوليک و سرآغاز دوران تازه ای در روابط ايران و غرب شرقبه نظر مفسر 

است که در واقع جک استرا و همتايان فرانسوی و آلمانی اش در پاييز گذشته پايه گذار آن بودند و راه را 
نع تکثير سالح های هسته ای و در نتيجه برای پيوستن آبرومندانه ايران به پروتکل الحاقی پيمان م

  . بازگشت ايران به جامعه بين المللی هموار کردند
 نوشته محمد خاتمی در هنگام اهدای جوايز خوارزمی گفته است در زمان ما به لحاظ تئوری اعتماد

الاقل اجماع جامعه بشری بر اين است که قدرت بايد توسط مردم مهار شود و جلوی خودسری های 
حاصل رنج، مشکالت، در به دری ها، تحقيرها و . مردم ساالری دستاورد کمی نيست. درت گرفته شودق

  . توهين هايی بوده است که انسان در طول تاريخ ديده است
 رئيس جمهور گفته است قدرتمندانی که قدرت خود را از مردم نگرفته و برای مردم اعتمادبه نوشته 

مقابل مردم به کار می گيرند، حتی دين، علم و هنر و همه معنويات را در نيستند، بلکه قدرتشان را در 
جهت قدرت خويش و تحقير ديگران به کار می گيرند و کوشيده اند تا تاريخ را تحريف و تاريخ سازی کنند 
و رذايل خود را در جامه فضائل بپوشانند، با گذشت زمان مورد قضاوت تلخ و سخت و بی رحمانه تاريخ 

  .ی قرار می گيرندواقع
نوشته روزنامه های دوشنبه نشان می دهد در حالی که دانشجويان در تجمع هايی در سه دانشگاه 

کشور خواستار برگزاری رفراندوم شده و با نظارت استصوابی مخالفت کرده اند، روزنامه های هوادار 
  .محافظه کار به انتقادهای خود از اصالح طلبان ادامه می دهند

 از سخنان رييس سازمان قضائی نيروهای مسلح خبر داده که عليه اصالح طلبان گفته است انتخاب
مخالفان نظارت استصوابی با شورای نگهبان مخالفند و اينها حکومت دين را قبول ندارند و با حمله به 

مت شورای نگهبان به واليت فقيه حمله می کنند، تهاجم به واليت فقيه برای اين است که اين حکو
  .دينی را قبول ندارند

حجت االسالم نيازی بدون نام بردن از رييس جمهور گفته است امروز از زبان چهره های موجه حرف 
برای اينکه در دنيا همه جا نظارت استصوابی وجود دارد و مگر انتخابات بدون . های باطل زده می شود

  .م هم بوده استنظارت می شود، نظارت استصوابی قبل از اين و از زمان اما
 عطاهللا مهاجرانی که برای دادن توضيحاتی درباره شکايت يک زن به دادگاه مراجعه شرقبه نوشته 

کرده بود همراه همسرش در مصاحبه ای با خبرنگار اين روزنامه گفته است اين شکايت ها به قصد 
  .تخريب چهره ها صورت می گيرد و دعوا بر سر لحاف مالست
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 از وزير سابق ارشاد و همسرش جميله کديور که به اتفاق هم در دادگاه حاضر  در کنار عکسیشرق
شده بودند نوشته کديور با اشاره به دستاورد اعتراض های اخير اصالح طلبان نسبت به رد صالحيت ها 

. همين که شورای نگهبان از مواضع اوليه خود عقب نشست، يک پيروزی برای اصالح طلبان است: گفت
اين که جناح مخالف اصالحات، با مهره چينی در مجلس هفتم، برای دولت بعد از خاتمی نيز با وجود 

  .برنامه ريزی کرده است اما چون مشروعيت مردمی ندارد، بايد با زور بر مردم حکومت کند
عطاهللا مهاجرانی با اشاره به حمالتی که در دوره های مختلف به او شده است گفته زمانی بنده مقاله 

 نوشتم درباره مذاکره مستقيم با آمريکا، ديديد چه مسائلی پيش آمد اما امروز وزير خارجه ما با ای
البته . سناتور آمريکايی جلسه برگزار می کند و نماينده ايران با سناتورهای آمريکايی مذاکره می کند

  .نمی گويم که اين کارها اشتباه است، هر چند زمان مذاکره مهم است
معترض در مجلس شورای اسالمی با تجديد عهد با آرمان های انقالب اسالمی و امام امت نمايندگان 

 بهمن همگان با ملت شريف ايران در راهپيمايی های سراسری ٢٢رحمت اهللا عليه، در روز تاريخی 
شرکت می کنند و اجازه نمی دهند مشارکت مردم در اعياد ملی و دينی به نفع يک جريان سياسی 

  .ود و حضور مردم را که رای به انقالب و نظام است حمايت از جريانی خاص تفسير کنندمصادره ش
در مصاحبه ای گفته است جناح محافظه کار به علت کارکرد ياس نو حميدرضا جالئی پور به نوشته 

  .غيردموکراتيک خود دائم مملکت را در حالت غير قابل پيش بينی قرار می دهد
 تاکيد کرده که نمايندگان اصالح طلب مجلس با تحصن و ياس نووشته اين استاد دانشگاه به ن

  .استعفای خود وفاداريشان را به جامعه مدنی نشان دادند
 نوشته در ايران جمهوری والئی برپاست که کسانی معتقدند ياس نوعليرضا علوی تبار در مقاله ای در 

ود آيت اهللا خمينی که اصراری از استفاده از اين دو با هم نمی خوانند اما در آغاز انقالب به علت وج
  .قدرت نداشت و حتی فرماندهی قوا را هم به کسی ديگر واگذار کرده بود مردم اين را پذيرفتند

گفته است جريان های اخير آزمونی برای آن دسته ياس نو اين روزنامه نگار جامعه شناس، به نوشته 
  .ری معتقدند و هم دغدغه دينی دارنداز نيروهای سياسی بود که هم به مردم ساال

نام محمد خاتمی به عنوان شخصيتی عزير می ماند گرچه جنبش ياس نو به اعتقاد نويسنده مقاله 
اصالحات در آينده بر دوش کسی قرار می گيرد که به غير از شرافت مدنی از شجاعت مدنی هم 

  .برخوردار باشد
و پنجمين سالگرد انقالب نوشته شده، با يادآوری  در سرمقاله خود که به مناسبت بيست ياس نو

روزهای اول انقالب تاکيد کرده است که در سال های اخير بر سر سه اصل جمهوريت، قانون اساسی و 
  .مجلس کاری آورده اند که عمال نزديک نشدنی شده و به افسانه های دست نيافتنی پيوسته است

به ای گفته است که نه در نفی و نه در اثبات انتخابات آيت اهللا منتظری در مصاحياس نو به نوشته 
  .سخنی نمی گويد اگر انتخابات آزاد باشد مردم بايد شرکت کنند و اگر نباشد شرکت نخواهند کرد

به نوشته روزنامه های دوشنبه، رييس جمهور خاتمی که نتوانست امکان برگزاری انتخاباتی آزاد و 
اهم آورد، در يک سخنرانی به شدت قدرت و قدرت طلبی در جهان را آنچنان که خود گفت رقابتی را فر

 .مورد حمله قرار داده است
  
  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن   
  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20شنبه  دو

عناوين امروز دوشنبه روزنامه هاي الزمان، الشرق االوسط، الحيات و : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر
  . القدس العربي به اين شرح است

  :الحيات *
   اسناد بسيار سري از نيروي هوايي اسراييل درباره سالحهاي ويژه اي اين رژيم فاش شد -
   شاهزاده چارلز امروز وارد تهران شد و قصد دارد از بم ديدن کند -
ازمان ملل متحد ديدار  اعضاي شواري حکومت انتقالي عراق با اخضر ابراهيمي نماينده ويژه دبير کل س-

  کردند 
نظام آينده عراق تندروي اسالمي نخواهد بود وصدام رئيس :  جرج بوش رئيس جمهور آمريکا-

  جمهورمخلوع عراق احمق و ديوانه بود و الزم بود از قدرت خلع شود  
   عبدالقادرخان پدر بمب اتمي پاکستان ثروت هنگفتي را جمع کرده است -
  يه به ويروس کشنده سارس است  آنفالنزاي مرغي شب-
 احمد قريع نخست وزير تشکيالت خودگردان فلسطين با آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي در -

  ديدارمي کند) بهمن ماه(پايان ماه فوريه 
 حسني مبارک رئيس جمهوري مصر درتماس تلفني با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه و ياسرعرفات -

  ردان فلسطين آخرين تحوالت منطقه را مورد بررسي قرار داد رئيس تشکيالت خودگ
 ميالدي تاکنون دانش هسته اي پاکستان به خارج منتقل نشده 2000از سال :  وزير خارجه پاکستان-

  است 
  :الشرق االوسط *
 احمد قريع نخست وزير تشکيالت خودگردان فلسطين اواخر ماه فوريه با آريل شارون نخست وزير -

  ل ديدار مي کند اسرايي
   احمد قريع  به رژيم صهيونيستي درباره ايجاد فتنه و آشوب در بين فلسطيني ها هشدار داد -
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  به دنبال اعالم بيانيه استعفاي دسته جمعي غير منتظره بحران در بين اعضاي جنبش فتح تشديد -
  شد

  ک کنند  آمريکا و کانادا به فلسطينيها حق پناهندگي مي دهند تا عراق را تر-
 کميته مقاومت مردمي وابسته به تشکيالت خودگردان فلسطين خواستارآزادي سه تن ازاعضاي -

  دستگيرشده اين جبهه شد
 ساعت ازترور يکي از اعضاي جنبش جهادي فلسطين رژيم صهيونيستي يکي ديگر از 24 پس از -

  اعضاي جبهه خلق براي آزادي فلسطين را در شهر غزه به شهادت رساند 
   عبداهللا دوم پادشاه اردن خواستار ائتالف جهاني براي ايجاد صلح بين اسراييليها و فلسطينيها شد -
 خبرنگاران فلسطيني امروز در اعتراض به حمله اسراييل به خبرنگار شبکه العربيه و هفته نامه الدار -

  اعتصاب کردند
  :القدس العربي *
  د براي توجيه جنگ بر ضد عراق منصرف شد   جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا از تصميم خو-
   يک نظامي آمريکايي در حمله افراد مسلح در عراق کشته شد -
   شاهزاده چارلز با نيروهاي انگليسي در بصره ديدار کرد-
   مبارک به مطبوعات مصر اجازه نداد از معمر قذافي رهبر ليبي انتقاد کنند -
  يک توافق نامه اقتصادي و فرهنگي در لندن امضا  کرد عبدالرحمن شلقم وزير امورخارجه ليبي -
   يک وزير رژيم صهيونيستي مسلمانان را قاتل و آدم کش توصيف کرد-
   کنفرانس اردن و سوريه در منطقه اي درنزديکي رود اليرموک برگزار مي شود -
  :الزمان *
ت انتقالي عراق درباره  اخضر ابراهمي نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل متحد با شوراي حکوم-

  راههاي برگزاري انتخابات عمومي درعراق و تسليم قدرت به عراقيها گفتگو مي کند
  رژيم آينده عراق تندروي اسالمي نخواهد بود:  جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا -
   عناصري از سپاه بدر به انجام عمليات در شهر فلوجه عراق اعتراف کردند -
  اهزاده چارلز ازعراق  ديدارغير منتظره ش-
   شاهزاده چارلز راههاي بازسازي عراق را دربصره  مورد بررسي قرار داد-
   در انفجارمرکز پليس عراق سه تن کشته شدند -
    يک افسر پليس عراقي در شهر تکريت به ضرب گلوله نظاميان آمريکايي کشته شد-
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